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Київський національний університет технологій та дизайну 

Мета і завдання. Метою наукового дослідження є розробка методологічного 

підходу до проектування механізмів товаровідводу за конструктивними і  

геометричними вимогами та кінематичними параметрами конструкцій, виходячи з 

вимог стабілізації натягу та швидкості відведення полотна від голкового циліндру.  

Завдання − огляд та систематизація механізмів товаровідводу на 

круглов‘язальних машинах, кінематичний та силовий аналіз ланцюгового приводу 

типового механізму відтягування та накатування полотна.  

Об’єкт дослідження. Конструкції механізмів відтягування та накатування 

полотна на круглов‘язальних машинах, кінематичні розрахунки та на міцність. 

Методи та засоби дослідження. Використано методи деталізації об‘єкту 

дослідження, положення опору матеріалів та надійності.  

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Окреслено 

коло питань, які сприяють встановленню факторів, які впливають на кінематичні та 

силові параметри механізмів товаровідводу з ланцюговим приводом. 

Результати дослідження. Напрацьована база кінематичних та силових 

розрахунків механізмів товаровідводу з ланцюговим приводом дає підґрунтя для 

створення надійних за критерієм міцності  конструкцій.  

Один із напрямків удосконалення круглов‘язальних машин (КВМ) - підвищення 

ефективності роботи механізмів відтягування та накатування полотна, які призначені 

для відведення сформованих петель полотна від робочих органів, формування 

рівномірної петельної структури за периметром трубки в‘язального полотна та 

подальшого її збереження в процесі накатування полотна в рулон. 

Широкий спектр напрацювань в теорії та практиці проектування механізмів 

відтягування та накатування полотна представлено в [1-3] та інших. В них  наведена 

систематизація та узагальнення їх конструкцій, де відзначають, що рівномірність 

накатки полотна на товарний валик залежить першочергово від досконалості його 

приводу.  

Основні положення розрахунків - механізму накатки круглого полотна з 

ланцюговим приводом (КВМ) типу МС-5 (див. рис.), де 1 – вал відтяжного валика; 2, 3 

– ведуча та ведена зірочки приводу накатного валика 4 – товарний валик для намотки 

рулону; 5 – накатний валик. 

У відповідності до [3] швидкість відтяжки полотна відтV  приймають більшою за 

швидкість його в‘язання вV :                  ),...,(Vвідт 3111 вV . 

Відомо [3], що 
60/ВqnV цв  , де q – кількість в‘язальних систем машини ( q =60); 

цn
 – частота обертання голкового циліндру машини; В – висота петельного ряду 

полотна в мм, яка залежить від його вертикальної щільності вР  ( вР/В 50 ). Для 

узагальненого випадку вР =56 маємо В =0,89 мм. При діаметрі голкового циліндру цD
 в 

м та коловій швидкості його обертання цV
 в м/с частоту обертання голкового циліндру 
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визначаємо за формулою ццц D/Vn 60
. Тоді частота обертання відтяжного валика із 

заданим діаметром відтd  в м - за  формулою відтвідтвідт d/Vn 60 . 

При розрахунку 

ланцюгової передачі КВМ 

задаються потужність двигуна 

приводу двN  в кВт, 

передаточне відношення 

ланцюгової передачі (з 

конструктивних міркувань - 
лпu 1) та встановлена вище 

частота обертання відтяжного 

валика відтn . 

Визначаємо потужність 1N  та обертальний момент 1T  на валу ведучої зірочки:   

 двNN1 ,  111 /NT  , 

де  




n

і
i

1


– сумарний коефіцієнт корисної дії механізмів машини, які 

передують механізму відтягування полотна; 1  – кутова швидкість відтяжного валика 

(враховуючи, що u =1, маємо відтnn 1  і відповідно 3011 /n  .  

Визначаємо швидкість ланцюга V  та колову силу в ведучій вітці передачі tF :  
3

1 1060  /nPzV відтц  та V/NFt 1 , 

де 1z  – кількість зубців зірочки (приймаємо иz 2291  ). 

Значення tF  далі використовуємо: при перевірці ланцюгової передачі за середнім 

та допустимим тиском в шарнірах ланцюга  рА/KFр eкt  , де екК  – коефіцієнт 

експлуатації; А  - проекція опорної поверхні шарніру; в розрахунках за коефіцієнтом 

запасу міцності ланцюга 
 п)FFFK/(Fn fцtд  310

; при перевірці  пластин ланцюга 

на втомленість за еквівалентним навантаженням [4] tеквекв FкF  . 
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